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Sjá lfsmátsský rslá 

Menntáskó láns í  Kó pávógi 
2020-2021 

 

Samkvæmt gildandi lögum um framhaldsskóla ber hverjum framhaldsskóla að 

meta með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs. Ennfremur ber 

framhaldsskólum að vinna stöðugt að umbótum og auknum gæðum ásamt því veita 

hlutaðeigendum upplýsingar um skólastarfið.  

 

Gæðámá l Menntáskó láns í  Kó pávógi býggjá á  þrem gæðákerfum sem skó linn rekur. Þáu 

eru ISO 9001:2015 (álmennur rekstur), I ST 85:2012 (jáfnláunávóttun) óg svó HACCP 

gæðákerfi fýrir mátvæláhlutá skó láns. O ll eru þessi gæðákerfi  tekin reglulegá u t áf 

utánáðkómándi áðilum. Gæðákerfi Menntáskó láns í  Kó pávógi gerá rá ð fýrir stó ðugu innrá 

máti, eftirliti óg umbó tum í  stárfi skó láns. Stó ðugt er unnið áð bætri virkni gæðákerfá með 

því  áð beitá gæðástefnunni, gæðámárkmiðum, niðurstó ðum u ttektá, greiningu gágná, 

u rbó tum, fórvó rnum óg rý ni stjó rnendá. 

Innán Menntáskó láns í  Kó pávógi er stárfándi gæðárá ð sem vinnur áð gæðámá lum innán 

skó láns undir fórýstu skó lámeistárá. Hlutverk gæðárá ðs er sinná sjá lfsmáti óg fýlgjást 

með á nægju viðskiptáviná hváð várðár kennslu, ná msá rángur, stjó rnun, sámskipti óg 

lí ðán nemendá óg stárfsfó lks. Þettá er gert með því  áð stándá áð á fángámáti, kó nnunum 

óg ó ðrum þeim áthugunum sem náuðsýnlegár kunná áð þýkjá. Þá   fýlgir gæðárá ð því  eftir 

áð viðeigándi stjó rnendur táki sámán upplý singár um endurgjó f frá  viðskiptávinum, svó 

sem á bendingár, kvártánir óg viðhórf viðskiptáviná. 

Fýrir Menntáskó lánn í  Kó pávógi eru gæðástjó rnunárkerfi einskónár leiðárví sir um állt 

stárf Menntáskó láns í  Kó pávógi óg trýggir áð stárf skó láns háldist heilsteýpt þegár 

breýtingár á  því  eru skipulágðár óg innleiddár. 

Su  sjá lfsmátsský rslá sem he r birtist gerir grein fýrir niðurstó ðum u ttektá óg áthugáná  

sem gerðár háfá verið innán Menntáskó láns í  Kó pávógi skó láá rið 2020– 2021. Vegná 

breýtingá á  ó llu stárfi skó láns á  liðnu skó láá ri (COVIT-19) fó r minná fýrir innrá máti 

skó láns en til stó ð á  þessu skó láá ri. Þánnig vár ekki gert hefðbundið á fángámát á  háustó nn 
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2020 heldur gerð í tárleg kó nnun meðál nemendá óg fóreldrá um stó ðu óg áðló gun áð 

breýttri kennslu með COVIT 19. Niðurstó ður hennár eru birtár he r áð neðán. A fángámát 

fó r frám á  vóró nn með ný ju sniði óg eru niðustó ður þess birtár he r áð neðán. 

Gæðastefna og gæðamarkmið. 

Rámmi áð gæðástárfi MK er settur ánnársvegár í  gæðastefnu skó láns óg hinsvegár í  

gæðamarkmiðum MK. Þessi stefnuskjó l (STS-003 óg STS-007) má  ná lgást á  heimásí ðu 

skó láns. Almennt eru í  gæðámárkmiðum sett mælánleg márkmið sem eru ýfirfárin á  

rý nifundi gæðárá ðs við lók hvers skó láá rs. Gæðámárkmiðin táká á  þá ttum á  bórð við 

fjá rhágslegán rekstur skó láns, lá gmárksá rángur kennárá u t u r á fángámáti, fáll í  

einstó kum á fó ngum, brótthvárfi nemendá óg ó u tský rðum láunámun kýnjá. 

 

Við á rlegá rý ni gæðámárkmiðá skó láns í  ju ní  2021 kóm frám áð skó linn heldur sig innán 

settrá márkmiðá sbr.  gæðámárkmið (STS-007) u tg. 5. 

 

Niðurstöður helstu sjálfsmatsþátta 

 
COVID –könnun á líðan nemenda 

Þegar skólum landsins var lokað á vorönn 2020 unnu kennarar MK mikið þrekvirki og 

náðu að umbreyta kennslufyrirkomulagi yfir í fjarnámssnið (tölvusamskipti) á nánast 

einni nóttu. MK hefur um árabil verið leiðandi í tölvustuddri kennslu og kennarar því vel 

í stakk búnir til að takast á við svo víðtækar breytingar. Kennsla var með 

fjarkennslusniði út vorönnina. Haustönnin var með svipuðu sniði þótt unnt væri að fá 

nemendur í hús í smærri hópum. Einnig var hægt að leggja próf fyrir á staðnum og fóru 

haustannarpróf fram í skólanum samkvæmt próftöflu í desember.  

Vegna þessa mikla uppbrots á skólastarfinu og álags á nemendur og kennara var ákveðið 

að leggja fyrir könnun um nám og líðan í MK á tímum Covid-19 í stað hefðbundins 

áfangamats. Könnunin var opin í rúma viku á netinu og gátu allir nemendur dagskólans 

tekið þátt. Alls bárust 368 svör og var svarhlutfallið 38%. Spurningar voru 50 talsins og 

komu m.a. inn á líðan nemenda, breytt kennslufyrirkomulag vegna Covid, virkni í námi 

og félagslíf. Dreifing eftir kyni og aldri var frekar jöfn en þó var nýnemahópurinn 

hlutfallslega fjölmennastur af þeim sem tóku þátt. 

Niðurstöður voru mun jákvæðari en vænta mátti, bæði varðandi líðan nemenda sem og 

breytt kennslufyrirkomulag vegna Covid. Um 67% nemenda sögðust líða mjög vel eða 

vel en tæp 8% að þeim liði illa eða mjög illa. 25% svöruðu hvorki vel né illa. Þegar 

niðurstöður eru greindar út frá aldri kemur nýnemahópurinn talsvert betur út en eldri 

nemendur. Tæp 76% nýnema segjist líða mjög vel eða vel á meðan hlutfallið er einungis 

um 53% hjá nemendum fæddum 2002. Rúmlega 1% nýnema segist líða illa en hlutfallið 

hjá nemendum fæddum 2002 er tæplega 14%. Þessi munur á líðan eftir aldri kemur 

fram í fleiri spurningum þannig að eldri nemendur virðast vera að kljást við meiri 
vanlíðan en yngri nemendur vegna Covid-19. 
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Svör við spurningunni „Hvernig líður þér í MK?“ 

 

Svör við spurningunni um líðan í MK greind eftir aldri 

 

Einnig má greina mun á líðan nemenda eftir kyni og virðast stúlkur vera að glíma við 

meiri vanlíðan en piltar vegna ástandsins. Um 46% stúlkna sagðist hafa liðið frekar illa 

eða illa andlega eftir að Covid byrjaði en hlutfallið hjá piltunum er 30%. Ef við skoðum 

þá sem líður mjög vel er hlutfallið 28% hjá stúlkum en 47% hjá strákum. Stelpur eru að 

skora hærra þegar kemur að streitu, kvíða eða vanlíðan heldur en strákar. Varðandi 

breytt kennslufyrirkomulag vegna covid eru stelpurnar hins vegar ánægðari en 

strákarnir og vilja frekar fylgja stundatöflu í fjarnáminu. 
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Líðan í MK eftir kyni 

 

Könnunin var framkvæmd til að fá vísbendingar um líðan nemenda á óvissutímum og 

hvernig best mætti haga kennslufyrirkomulagi vorannar. Svarhlutfall er ekki nægilega 

hátt til að hægt sé að alhæfa út frá niðurstöðum en gefur samt hugmynd um það sem er í 

gangi hjá nemendum skólans. En niðurstöðurnar ríma ágætlega við það sem kemur fram 

í könnunum í öðrum skólum og í samfélaginu almennt. Það er því ljóst að það þarf 

sérstaklega að passa upp á stúlkurnar á þessum covid tímum og einnig gefa niðurstöður 

til kynna að eldri nemendur séu að glíma við meiri vanlíðan en yngri nemendur. 

 

Hvernig hefur þér gengið að aðlagast skipulagi skólans í haust? 
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Hvernig finnst þér álagið vera í fjarnámi miðað við hefðbundið skólahald í 
staðnámi? 

 

Hvernig kennslufyrirkomulag hentar þér best á Covid tímum? 
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Hvernig hefur þér liðið andlega eftir að Covid byrjaði? 

 

 
 

 

 

Ertu ánægð/ur með ráðstafanir skólans í sóttvörnum? 
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Könnun meðal forráðamanna nemenda yngri en 18 ára 

 

Undir lok nóvembermánaðar lagði skólinn stutta könnun fyrir forráðamenn nemenda 

undir lögaldri og var þeim sendur tengill á könnunina í tölvupósti. Alls söfnuðust 240 

svör, lang flest frá forráðamönnum nemenda fæddra 2004 eða síðar, eða 155 (64,6%). 

Svör frá forráðamönnum nemenda fæddra árið 2003 voru 76 talsins (31,7%) en aðeins 9 

(3,7%) fyrir aldurshópinn sem fæddur er 2002. Þó svarhlutfallið sé ekki stórt gefur það 
ágætar vísbendingar um viðhorf foreldra til ráðstafana skólans vegna Covid-19. 

Spurningar í könnuninni voru alls 11 talsins. Spurt var um skipulag og stundatöflu, álag í 

námi, þjónustu námsráðgjafa, sóttvarnaráðstafanir og upplýsingagjöf frá skólanum. 

Lokaspurningin var opin og gafst forráðamönnum þar kostur á að koma með 

ábendingar. Í opnum svörum komu fram ýmsar gagnlegar ábendingar sem skólinn mun 

nýta sér á komandi önnum. 

Ríflega 60% svarenda töldu að barninu þeirra hefði gengið vel eða mjög vel að aðlagast 
breyttu skipulagi skólans á haustönn. 
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Mikill meirihluti svarenda taldi að barninu gengi vel að fylgja stundatöflunni í 

fjarnámi. 

 

 

 
 

Hvernig finnst þér álagið vera hjá barninu þínu í fjarnámi miðað við hefðbundið 

skólastarf í staðnámi? 
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Ertu ánægð/ur með ráðstafanir skólans í sóttvarnamálum? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Telur þú að upplýsingar frá skólanum séu nægilega aðgengilegar og skýrar? 
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Áfangamat – nýtt fyrirkomulag 

Vegná breýttrá kennsluhá ttá só kum COVIT-19 vár á fángámát áðeins unnið á  vóró nn 2021 

óg vár þáð með nókkuð breýttu snið frá  því  sem á ður hefur verið. I  stáð þess áð táká váldá 

á fángá óg gerá mát á  þeim vár ó llum nemendum bóðið áð leggjá mát á  állá sí ná á fángá á  

vóró nn 2021.  Þánnig er heildárfjó ldi metinná ná mshó pá 221 á  ó nninni óg fjó ldi 

mó gulegrá svárá 4.265 en álls bá rust  1.618 svó r. 

 

Spurningárnár snu á ánnársvegár áð nemándánum sjá lfum en hinsvegár áð kennáránum. 

Allir kennárár sem lendá í  á fángámáti fá  sí ná niðurstó ðu sundurliðáðá óg fá  þánnig mát 

nemendá á  kennslunni, ná msefni, skipulági óg sámskiptum við nemendur. Fári heildármát 

kennárá niður fýrir 7 skulu kennári óg skó lámeistári –skv. gæðámárkmiðum skó láns – 

gerá með se r se rstáká umbó táá ætlun.  

 

Samantekið áfangamat allra kennara á vorönn 2021 – helstu niðurstöður. 

 

Ég hef lesð það námsefni sem lagt er fyrir skv. kennsluáætlun 

 

 
 

Mér gengur vel að skila verkefnum á tilsettum tíma 

 

  

Alltaf
42%

Oftast
40%

Stundum
12%

Sjaldan
4%

Aldrei
2%
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Námsefni í áfanganum er 
 

 
 

Fannst þér gagnlegt að fá miðannarmat frá kennara? 
 

 
 

Verkefni í áfanganum hafa verið 
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Áhugi minn á viðfangsefni áfangans hefur vaxið á önninni 
 

 
  

Vinnufriður er góður í kennslustofunni 

 

 
 

Er auðvelt að nálgast námsefni áfangans? 
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Kennarinn kemur námsefninu vel frá sér 

 

 
 

Kennarinn nýtir kennslustundina vel 
 

 
 

Samskipti mín við kennarann eru góð 

 

 

Mjög 
sammála

50%

Frekar 
sammála

34%

Hvorki 
sammála né 
ósammála

11%

Frekar 
ósammála

3%

Mjög 
ósammála

2%
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Færðu umsögn eða einkunn fyrir verkefni þín frá kennaranum 

 

 
 

Verkefni áfangans eru fjölbreytt 

 

 
 

Er námsmat áfangans í samræmi við kennsluáætlun ? 
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Starfsmannasamtöl 

Frámmistó ðumát stárfsmánná fer frám með skipuló gðum hætti í  MK í  sámræmi við VKL-

205 um frámmistó ðumát stárfsmánná óg LSM-001 um stárfsmánnáviðtó l. Með 

niðurstó ðum u r á fángámáti fær kennári fundárbóð sem er válkvætt ef niðurstáðá u r 

á fángámáti er gó ð. I  viðtó lum skó lámeistárá eru greindár veikár óg sterkár hliðár í  stárfi 

óg  fjálláð um stárfsþró un óg márkmið. Kennárár óg áðrir stárfsmenn fá  einnig tækifæri á  

áð  ræðá einslegá óg í  tru náði við skó lámeistárá um kennslu óg skó lástárf í  MK. 

 

Rýni kennsláætlanua 

Kennsluá ætlánir eru hluti áf skipulági kennslunnár sbr. verklágsreglu VKL-301 um 

kennslu á fángá. Kennsluá ætlánir eru sámræmdár í  á kveðið fórm (GAT-045) fýrir állá 

á fángá sem eru kenndir í  skó lánum þár sem ná mið er skipulágt fýrir hverjá viku 

ánnárinnár, upplý singár um ná msefni kómá frám óg lý sing á  ná msmáti. Ú rták 

kennsluá ætláná eru rý ndár áf gæðástjó rá u t frá  márkmiðum viðkómándi á fángá, 

vinnuskipulági, áuðlindum, áðbu náði óg ná msmáti. Kennsluá ætlánir eru vistáðár í  

skjálákerfi skó láns. 

 

Framkvæmd kennslu, miðannarmat, lokamat 

Frámkvæmd kennslu fer eftir verklágsreglu VKL-106 um heildárstjó rnun ná ms. 

A  miðri ó nn metá kennárár frámgáng kennslunnár í  hverjum ná mshó pi  í  sámrá ði við 

deildárstjó rá óg skilá um þáð ský rslu  (GAT-020 miðánnárský rslá kennárá) til  gæðástjó rá. 

A herslá er ló gð á  áð skóðá frámvindu á fángáns m.t.t. kennsluá ætlunár, kennsluáðstó ðu óg 

bu náðár.  Ef u rbó tá er þó rf  í  einstó kum hó pum er gripið til áðgerðá í  sámræmi við 

áðstæður hverju sinni. Miðánnárský rslur eru vistáðár í  skjálákerfi skó láns. 

I  lók ánnár leggur kennári mát á  kennslu sí ná í  á fángánum, s.s. hváð gekk vel óg hváð 

þárfnást u rbó tá, jáfnfrámt því  áð rý ná niðurstó ður u r ná msmáti. A fángáský rslur eru 

vistáðár í  skjálákerfi skó láns. 

  

Rýni  námsmatsverkefna (prófua og símatsverkefna) 
Kennárár eru á býrgir fýrir ná msmáti í  sí num á fó ngum óg ber áð u tbu á pró f skv. VKL-306. 

Ú rták ná msmátsþá ttá eru rý nd áf gæðástjó rá. Kennárár fárá með lókápró f til ýfirlestrár til 

pró fárkárlesárá sem fýlgist með áð ó ll pró f  á  pró ftó flu kómi tí mánlegá til ýfirlestrár.  Eins 

er fárið með pró f nemendá með se rþárfir s.s. vegná lesblindu. 

Pró fárkárlesári les ó ll lókápró f sem ló gð eru fýrir í  skó lánum, bæði áðálpró f óg sju krápró f. 

Yfirlesári áðgætir áð u tlit pró fá se  sámræmt, áð vægi við hverjá spurningu se  re tt, 

stigáfjó ldi re ttur óg  fórsí ðá skv. reglum þár um. Hánn fer ýfir má lfár óg stáfsetningu óg 

kennári hlí tir á bendingum háns (sbr. LSM-004).  

Að lóknum pró fum eru niðurstó ður ná msmáts u r einstó kum á fó ngum rý ndár áf 

á fángástjó rum. Þær eru bórnár sámán við niðurstó ður fýrri ánná í  sámræmi við ný tt fórm 

á  á fángáský rslum þár sem ló gð er meiri á herslá á  tó lfræðilegá greiningu á  niðurstó ðum 

pró fá en verið hefur. Niðurstó ður u r rý ni eru kýnntár á  kennáráfundi við uppháf hverrár 

ánnár. Sý ni ná msmát einstákrá á fángá 30% fáll eðá meirá skál þáð skóðáð se rstáklegá áf 
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kennárá óg gerir hánn grein fýrir þeirri rý ni í  á fángáský rslu. 

 

Rýni skólameistara og deildarstjóra á starfi deilda.  
Hver deildárstjó ri fer í  viðtál til skó lámeistárá í  lók ánnár. Þár er fárið ýfir niðurstó ður 

ná msmáts óg álmennt stárf á  ó nninni. Skó lámeistári heldur fundárgerð ýfir þennán 

rý nifund - se rstáká sámántekt (GAT-043). I  þessári sámántekt  kemur m.á. frám: Márkmið 

deildárinnár, kennárár deildárinnár óg helstu breýtingár á   kennáráliði, kenndir á fángár 

óg helstu breýtingár á  kenndum á fó ngum, se rstó k verkefni eðá átburðir á  ó nninni, 

umfjó llun um se rstákár deildir eðá hó pá innán fágsins, sámstárf í  deildinni við átvinnulí f 

eðá erlent sámstárf ó.fl., mát deildárstjó rá á  stárfinu óg svó verkefni til u rláusnár. 

I  gæðámárkmiðum MK er gert rá ð fýrir se rstákri rý ni kennárá á  niðurstó ðum ná msmáts 

óg ef áð fáll verði meirá en 30% skuli þáð skóðáð se rstáklegá óg skó lámeistárá gerð grein 

fýrir mó gulegum á stæðum. 

  

Móttaka nýnema á haustönn 2020 og nýnemakönnun 

Stó ðugár umbætur eru við skipulágningu á  mó ttó ku ný rrá nemendá við MK. Þró áðár háfá 

verið verklágsreglur óg gá tlistár í  frámháldi áf rý niviðtó lum við fulltru á einstákrá 

stóðsviðá skó láns vegná mó ttó kunnár. Nemendur mætá til fundár á  bóðuðum degi 

þremur dó gum fýrir uppháf kennslu óg fundá með skó lámeistárá, áðstóðárskó lámeistárá, 

á fángástjó rum bó k- óg verkná ms, ná msrá ðgjáfá, fórvárnárfulltru á óg umsjó nármánni 

fe lágslí fs nemendá. Hver fulltru i á  u.þ.b. 15 mí n með nemendum. Að lókum er ný nemum 

bóðið í  mát óg færð gjó f frá  skó lánum. 

A  hverju háusti er gerð se rstó k ný nemákó nnun þár sem ný nemár eru spurðir á lits á  

mó ttó ku óg fýrstu vikum í  skó lánum. Se rstáklegá er leitáð svárá við spurningum um 

ný nemádáginn óg fund með stjó rnendum óg fulltru um stóðsviðá skó láns. Spurt er u t í  

busáví gslu, busábáll óg tó lvunótkun (Móódle -ráfrænt ná msumhverfi skó láns ). Háustið 

2020 vár þessári ný nemákó nnun sleppt en se rstó k COVID kó nnun gerð í  stáðin. 

  

Móttaka nýrra kennara og úttekt á móttöku þeirra 

Við mó ttó ku ný rrá kennárá er unnið sámkvæmt skipulági í  sámræmi við ISO 

verklágsreglur VKL-206 óg gá tlistá um mó ttó ku ný rrá kennárá/stárfsmánná  (GAT-017 

Mó ttáká ný rrá kennárá). Ný ir kennárár á  háustó nn 2020 vóru 13 en 2 ný ir kennárá kómu 

til stárfá á  vóró nn 2021. 

Ný ir kennárár mætá á  eins dágs ná mskeið við uppháf stárfá sinná í  MK óg er þá  fárið 

se rstáklegá ýfir stefnu óg stjó rnun skó láns, gæðámá l, kennslu óg hu snæði. Stárf 

umsjó nárkennárá óg ná msrá ðgjáfá er kýnnt óg fárið er ýfir skó láreglur. Þá  er gerð grein 

fýrir ná msfrámbóði, ó rýggismá l tekin fýrir óg tó lvunótkun kýnnt (INNA, Móódle óg 

ráftó flur.) 

Eftir u.þ.b. sex vikná stárf kállár kennslustjó ri ný já kennárá til rý nifundár þár sem rætt er 

einslegá við hvern óg einn þeirrá, fárið ýfir mó ttó kuferlið óg reýnt áð bætá u r ef eitthváð 

er ekki fullkómlegá ský rt fýrir hinum ný já kennárá. 
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Innri úttektir 

 

Sámkvæmt á ætlun vegná innri u ttektá 2019-2021 á  gæðákerfi skó láns vóru teknár u t sex 

verklágsreglur á  háustó nn 2020. Þær verklágsreglur sem vóru til u ttektár vóru (skv. 

á ætlun um innri u tttektir 2019-2021): VKL-205 Frámmistó ðumát stárfsmánná, VKL-206 

Rá ðning ný rrá stárfsmánná, VKL-207 Mó ttáká þjá lfun óg endurmenntun, VKL-210 

Innkáup óg endurný jun tækjá, VKL-211 Stý rt viðháld tækjá, STS-013 Ferilsýfirlit.  

A  vóró nn 2021 vóru eftirtáldár verklágsreglur tekná u t: VKL 213 Innkáup, VK 214 Rekstur 

hu snæðis, VKL 301 Kennslá á fángá, VKL 303 Hó nnun óg umbó t ná msbráutá/á fángá, 402 

A fángámát óg þjó nustukó nnun, 405 Flókkur stárfá, láunásetning óg láunágreining, á sámt 

STS 006 A býrgð óg váldskipting. 

O llum u ttektum er lókið óg bu ið er áð vinná u r áthugásemdum óg viðeigándi breýtingár 

háfá verið sámþýkktár áf gæðárá ði.  

 

Brottfallsgreining 

Bróttfállsgreining hefur verið frámkvæmd áf á fángástjó rum í  sámvinnu við ná msrá ðgjáfá 

í  MK um nókkurrá á rá skeið. 

A  háustó nn 2020 vóru 28 sem hættu ná mi við MK (sámántekið bó kná m óg verkná m). Þeir 

greindust þánnig áð 2 fó ru á  vinnumárkáð, 2 breýttu ná mssámningi, 2 fó ru í  ánnán skó lá, 

1 vár ví sáð u r skó lá vegná mætingá óg 21 nemándi gáf persó nulegár á stæður sem 

ský ringu (ándleg/lí kámleg veikindi, veikindi bárná, meðferð eðá ánnáð).  

Við rý ni á  bróttfálli á  vóró nn 2021 í  MK (sámántekið bó kná m óg verkná m) vár bróttfáll 

álls 35 nemendur;  1 táldi ná mið óf erfitt en 5 tilgreindu persó nulegár á stæður s.s. ándleg 

veikindi, neýslá/meðferð. 1 fó r í  ánnán skó lá óg 7 fó ru á  vinnumárkáð. Þá  vár 7 ví sáð u r 

skó lá vegná bróts á  mætingárreglum en 14 gá fu ekki upp á stæðu. 

  

Frábrigði, ábendingar 

 

ISO gæðákerfið er lifándi verkfæri óg því  táká skjó l þess óg vinnulág stárfsmánná 

breýtingum jáfnt óg þe tt. Þánnig kómá stó ðugt til ný jár u tgá fur áf einstó kum skjó lum 

kerfisins eftir því  sem frám vindur í  stárfi skó láns óg ýtrá umhverfi tekur breýtingum. Alls 

háfá kómið frám 84 ný  eðá breýtt skjó l á  sí ðástá skó láá ri. 

  

Gæðakerfi matvælahluta MK, HACCP 

 

HACCP kerfið (á ður GA MES) er stárfrækt sem vóttáð gæðákerfi í  mátvæláhlutá MK. 

Stó ðugt er unnið áð uppfærslu á  gæðákerfi mátvæládeildá sem býggir á  gildándi 

mátvæláló ggjó f.  I  vetur vár tekið upp sámstárf við Rekstrárlánd (Olí s) um uppsetningu á  

ný jum gá tlistum í  þrifum óg innkáupum. Reglulegt ó rverueftirlit vár ekki frámkvæmt í  

vetur vegná Cóvit á stánds. Þáð verður tekið upp í  háust í  sámvinnu við Mátvælátækni.  I  

frámháldi áf niðurstó ðum u r ó rverumælingum fundár gæðástjó ri með fágstjó rum állrá 

mátvælágreiná á sámt innkáupástjó rá, ræstingárstjó rá óg deildárstjó rá verkná ms þár sem 
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fárið er ýfir þáð sem betur má  fárá óg lágt á  rá ðin um umbætur. 

Innkaupaeftirlit  
  

Stefná Menntáskó láns í  Kó pávógi er áð nótá eingó ngu fýrstá flókks hrá efni í  

mátvæládeildum skó láns; meðál ánnárs með því  áð skiptá við þá  birgjá sem háfá fengið 

tilskilin leýfi óg háfá tileinkáð se r áð lá gmárki fýrstu skrefin í  gæðákerfinu HACCP. 

Tilgángur innkáupá óg mó ttó kueftirlits er áð fýrirbýggjá áð frá brigðávárá kómist inn í  

frámleiðslu skó láns. 

Eftirlitið felst í : 

• Skóðun á  ó llu áðkeýptu hrá efni óg tilbu num mátvælum til mátvæláfrámleiðslu 

• Skóðun á  ó llum tilbu num re ttum til endursó lu 

• Sámskiptum við birgjá vegná frá viká, skóðun á  ferli vó ru óg áðstæðum 

• Skriflegum lý singum á  kró fum um gæði vó ru, frá gángi hennár  óg áfhendingu 

• A kvó rðunum um sý nátó ku óg sý nátó kuá ætlun í  sámrá ði við fágáðilá 

Þegár ó sk kemur um inntó ku á  ný jum vó ruflókki eðá ný rri vó ru skál frámkvæmdáráðili 

mó ttó kueftirlits fárá í  gegnum állá þætti mó ttó kueftirlits á ður en várán er sámþýkkt óg 

tekin inn í  mátvæláfrámleiðslu skó láns. Úm vó rur í  stó ðugri nótkun gildá áðrár reglur en 

um ný jár vó rur, ekki er náuðsýnlegt áð fárá eins ý tárlegá ýfir þær óg þegár ný ir 

vó ruflókkár eru teknir inn en álltáf verður þó  áð skóðá hvórt umbu ðir se u ó rófnár, 

hreinlæti se  í  lági óg hvórt hitástig við mó ttó ku se  í  lági. 

  

Húsnæði skólans 

Þáð er márkmið Menntáskó láns í  Kó pávógi óg í  ráun fórsendá rekstrár áð áðstáðá skó láns, 

þ.m.t. vinnuumhverfi, býggingár, hu sgó gn, vinnuáðstáðá óg áðrir innánstókksmunir, sem 

óg hverskónár tæki óg tækjábu náður, se  fýrir hendi í  skó lánum, nóthæfur óg ó ruggur. 

Þánnig geti nemendur skó láns á vállt nótið ó hindráðrár kennslu bæði í  bó kná mi óg 

verkná mi. Márkmið Menntáskó láns í  Kó pávógi er jáfnfrámt áð stárfsmenn óg nemendur 

skó láns njó ti heilnæms óg hvetjándi vinnuumhverfis þánnig áð stárfsándi óg 

skó punárgleði njó ti sí n sem best. 

Úmsjó nármáður skó láns gerir á rlegá u ttekt á  fýrirhuguðum umbó tum óg viðháldi á  

hu snæði skó láns óg skrá ir á  þár til gert eýðubláð GAT-063. Úmsjó nármáður skilgreinir 

þáð sem fellur undir á býrgðársvið Fásteigná rí kisins óg þáð sem fellur undir skó lánn. 

Skó lámeistári í  sámrá ði við umsjó nármánn kemur viðháldsá ætluninni á  frámfæri við FR 

óg gengur frá  sámkómulági um hváðá þættir verðá frámkvæmdir óg hvenær. 

Viðháldsá ætlun þessi er lifándi skjál óg er fórmlegá ýfirfárin á  fundum skó lámeistárá með 

umsjó nármánni fásteigná sem háldnir eru eftir þó rfum en einnig á  reglulegum 

rý nifundum sem háldnir eru í  lók hverrár ánnár. 
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Lokaorð 
 
Eins óg he r hefur verið dregið sámán er fjó lbreýtt óg kráftmikið sjá lfsmát óg umbó tástárf 

unnið í  Menntáskó láum í  Kó pávógi. Rámminn áð ó llu gæðástárfi ókkár er settur áf þremur 

vóttuðum gæðákerfum , ISO-9001:2015, IST-085:2012 óg HACCP sem eru í  stó ðugri 

endurskóðun óg þró un til sámræmis við lifándi skó lástárf í  MK.  Menntáskó linn í  Kó pávógi 

hefur sett se r metnáðárfull gæðámárkmið óg leitást við áð fýlgjá þeim í  ó llu sí nu stárfi. 

Eins óg gæðákerfin sjá lf þá  eru gæðámárkmið skó láns í  stó ðugri skóðun óg eru meðál þess 

sem er rý nt  á  rý nifundum gæðárá ðs sem frám fárá tvisvár á  á ri. Þáð er skóðun stjó rnendá 

MK áð þáu verkfæri óg viðmiðánir sem vóttuð gæðákerfi gefá við stjó rnun skó láns bæti 

állá stjó rnun óg skápi þánn stó ðugleiká óg reglufestu sem er náuðsýnleg ó llum stófnunum 

áf þeirri stærðárgrá ðu sem Menntáskó linn í  Kó pávógi er. 

  

 
 

  

 


